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Zápis z jednání Řídící skupiny 
 
 
Datum a místo konání:  16. 6. 2015, 14:30 hodin, zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Helena Gračková (Charita Kojetín), Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva 

Pěchová (členka RM), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka KPSS), Lenka 
Vargová (uživatelka SS) 

Nepřítomni:  MUDr. Jana Palmašová (členka RM), Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín)  
 
 
Program:  

 
1) Hodnocení plnění opatření komunitního plánu 
2) Příprava veřejných setkání 
3) Různé 

 
Předsedkyně Řídící skupiny (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítala přítomné členy a předala 
slovo koordinátorce KPSS, která přednesla program jednání.  
 
 
1) Hodnocení plnění opatření komunitního plánu 
 
Koordinátorka informovala zúčastněné členy ŘS o plnění jednotlivých opatření komunitního plánu. 
Opatřeními, která nebyla doposud plněna, jsou vybudování pobytových odlehčovacích služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením a vznik sociálních služeb zaměřených na podporu 
pečujících osob a samotného uživatele prostřednictvím terénní formy odlehčovací služby Charity 
Kojetín. Důvodem neplnění výše uvedených opatření je nedostatek finančních prostředků k zajištění 
služeb. Ředitelka Charity Kojetín požádala v měsíci březnu 2015 o zařazení terénních 
odlehčovacích služeb do mapy sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2016. 
Vyrozumění Krajského úřadu Olomouckého kraje o zařazení či nezařazení uvedené služby do mapy 
sítě sociálních služeb doposud neobdržela.  
 

2) Příprava veřejných setkání 
 

Přítomnými členy ŘS byla všemi hlasy odsouhlasena realizace setkání s uživateli sociálních služeb 
na jednotlivých domech s pečovatelskou službou a v Centru denních služeb v Domě Sv. Josefa 
Charity Kojetíně. Prostřednictvím těchto setkání budou zúčastněným předány informace týkající se 
současné situace sociálních služeb v Kojetíně a rovněž zjištěny jejich potřeby v této oblasti.  
S ředitelkou Charity Kojetín p. Gračkovou byl dohodnut termín setkání v Domě Sv. Josefa Charity 
Kojetín ve středu dne 26.8.2015 od 10 hod., pozvánka na setkání bude koordinátorkou zveřejněna 
v Kojetínském zpravodaji. S ředitelkou CSS Kojetín, Mgr. Bc. Laboňovou, byly dohodnuty termíny 
pro setkání s uživateli DPS ve dnech 17.8. a 19.8.2015. Pozvání na setkání s obyvateli DPS bude 
zajištěno Centrem sociálních služeb Kojetín. Pozvánky na jednotlivá setkání zašle koordinátorka 
členům ŘS prostřednictvím elektronické pošty.  



Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín tel.:  581 277 431   
Koordinátor KPSS – budova MěÚ Kojetín, přízemí, dveře č. 4  www.kojetin.cz/kpss 

 
3) Různé 
 
Na základě plánu činnosti ŘS na rok 2015 bylo zúčastněnými členy odsouhlaseno setkání 
se zástupci osadních výborů Popůvky a Kovalovice na zářijovém jednání ŘS. Pracovníci organizace 
Kappa-Help Přerov, kteří provozují Poradenské centrum pro problémy se závislostmi v Kojetíně, 
budou pozváni na prosincové jednání ŘS.  
 
Koordinátorka informovala přítomné členy o uveřejnění článku o průběhu procesu KPSS 
v květnovém Kojetínském zpravodaji.  
 
 
V Kojetíně dne 16. června 2015  
 
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 
 
 
 
 
 
 
 


